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розпоряд)ItЕння
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и вiд 05 травня 20011 року Nъ 547l20ll <Питання

иконавчот влади доступу до публiчноi iнформацiт>
|аВня 2011 року JY! 583 <Питання виконання Закону

блiчнот iнформаuiт> в CeKpeTapiaT,i кабiнету MIiHicTpiB

мiсцевих органах виконавчоТ влади)) та з MeTolo

iзацii права кожного на доступ до публiчноТ

м якоt' с Безлюдiвська селиIцна рала, керуючись

цеве самоврядування в YKpaTHi)) затвердити:

складання, IIодання та розгляду запитlв на

ом якоТ с: Безлюдiвська селищна рада (лоласться).

дJIя подання запит,iв на iнсРормачiю, розпорядником
на рада (додасться).
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складання, пода}lня та

l .l . I_[ей Порялок роз
публiчноТ iнформацiТ>, У
кпитання забе:зпечення
iнформацii>, постанови
<питання виконання За
CeKpeTapiaTi Кабiнету М
виконавчоТ влади>) та:з м

достуIl ;ro гrублiчноТ iHtP

Рада.
1.2. Публiчна iнфор

- це вiдображена та :}ад

носiях iнформашiя, lцо
Безлюдiвською селищн
обов'язкiв, ltередба,tеttи
володiннi БезлюдiвськоТ

до iх повноважень.
1.З. Запитувачами

об'еднання громадян
повноважень ilри здiйс
подаються особисто зап

ради в письмовiй форrчri
запитувача.

1.4. Запити на iH

надlсланl електрснllоtо п

обов'язково мають MicT
- П.I.Б. (найменуван

або адресу електронноi п

€;

- загальнии огlис

щодо якого зроблено зап

ЗАТВЕРДЖЕННО
poзI lоряJ{жен ня Без;rюдi вського
селишного голови
Bilt 0/"lZ ф4Nу /f/

порядок
згляду запитiв lla iнфоррtаtlitо, розпOряд}llllto]и

с Безлtодiвська селищна рада

l. Зага.llьлli по",lоженшя

лено на виконання Закону Укратни uпро достуtl ло

зу Гlрезидента УкраТни вiд 05,05.20ll Jф 547120l1

ганами виконавчоТ влади дOступу до публiчrrоТ

абiнету Мiнiс,грiв УкраТни вiд 25.05.201 1 Jф 583

ну УкраТни <Про доступ до публiчноТ iнформаrriТ> в

HicTpiB Укратни, центральних та мiсцевих органах
створення механiзмriв реалiзацiт права кожt{ог,о на

мацiТ, розпорядником якоТ с: Безлюдiвська селищна

ttiя, розпорядником якот с Безлюдiвська селищна рада
кументоВана булЬ-якимИ :засобамИ та на будь-яких

ула отримана або створена в проuесi виконання

радою "га iT струt<турниNlи пiлрозлiлами своiх
чинним законодавством, або яка знаходиться у
ищноТ ради 

,та 
rT структурних пiлрозлiлах вiдповiдно

ублiчнот iнформаuiт с: срiзичнi, юридичнi особи та

статусу юридичноТ особи, KpiM суб'сктiв владних
своТх функчiй. Запити на iнформаuiю

загального вiддiлу БезлюдiвськоТ селищноТ
HHi ними
вачеNl ло

поштою, сРаксом, електронною поштою) за вибором

рмацiю, якi подаються в письмовiй формi, а тако)i
штою або факсом, складак)ться у ловiльглiй формi, але

и:

я для юридичноТ особи) запитувачао гIоштову адресу

шти, а також номер ко}lтактного телефону, якщо такий

мацiт або вид, назву, реквiзити чи змiст документа,
якщо запитувачу це вiдомо;



- пiдпис i дату
i.5. З метою

за умо

iнформацiю запитувач м
отримати в загzlJlьному
селиIцноТ ради.

l.б. Пiд час подання
нього форму отримання iH

1.7. Вiддiл розгл
БезлюдiвськоТ селищноТ

зазначення конкретного i

Запити на iнформ
Безлюдiвськоi селищноТ
пiдроздiлами та переда
iнформачiсю стосовно

1.8. Запити на iнфор

- з 8:00 до l7:00, у п'ятни
1.9. У випадку, якш

якi не дозволяють одн

дiю Закону Украi'ни <Пр

прийому та ресстрачiТ
вiддiлу Безлюдiвськоi с

допомоги в iдентифiкацiТ
1 .l0. У разi, якщо за

iнформа.шiю мiстить про
публiчноТ, то вiдповiдь
iнформаuiТ, може бути
чинним законодавством,

II. Розгляд запитiв

2. l. Свосчасне опра
на Taki запити в п

вiдповiдальний за поруш
2.2. Залити, якi н

формi вiдповiдно до пун
2.3. На вимогу запи

проставлясться дата н

повертаеться запиту вачу
2.4. Отриманий зап

2.5. Пiсля реестрац
здiйснюс попереднiй
вiдповiдальному стру.
комгlетенц1l якого знах
cTpoKiB виконання.

подання запиту в гIисьмовiй формi.
спрощ ння процедури оформлення письмових запитlts на

е використовувати вiдповiдну форму, яку можна

ддiлi та на офiчiйному веб-сайтi Безлюдiвськот

апиту на iнформацiю запитувач зазначае зручну для

opMauii.
запити на iшформацiю, якi адресованi керiвничтву

та БезлЮдiвськiЙ се.пиrцнiЙ ралi в чiлому, без

ресата.
цiю, що надiйшли до структурних пlдроздlлlв

ради, розглядаються вiдпt,lвiдними структурними
я до загального вiддiлу разоrvl з вичерпноtо

шених у запитi питань,
чiю приймаються у робочi днi (з понедiлка по четвер

ю - з 8:00 до l5:45). Перерва з l2:00 гrо l2.45,

запит на iнформацiю мiстить суперечливi полоiке}{ня,

чно iдентифiкувати запит як такий, що пiдпада€] пlд

доступ до публiчнот iнформацiт>, на будь-якiй стадiт

кого запиту залучаються працiвники юридичного

rищноТ Ради для невiдкладного надання правовоТ

lOKy]\,teFITa.

и,г на iнфоршrаuiю шоряr;1 :j IIрOхаFlняN,{ нада,ги гly(l.;ti,ltlt

ня надати також iнформаuiю, що не вiдноситься до

на питання, якi не стосуються надання публiчнсlТ

аправлена заявнику окремо у термiни, передбаченi

ро що повiдомля€ться запитувач.

,а iнформацiюо якi поданi lla особистому прийомi

ювання запитiв на

ядку та строки,
не питання вiддiл.
Hi особисто запитувачем, складаються у ловiльнiй
в 1.4. - 1.5. цього Порялку.
вача на IIершому аркушl копll ,]апи,гу на iнформачiкl

така копiя

iнформашiю та надання вiдповiдей
визначенi Законом, забезпе.-tус

ходження та вхiднсlго номера заljи"гу.

rT на iнформацiю ресстру€ться у вiдповiдному хtурналi.

Т загrиту на iнформацiю, керiвничтво селицноТ ради

розгляд, пiсля чого копiя запиту передасться

рFlому пiдроздiлу БезлюдiвськоТ селищноi рали, у
иться розгляд питання, з обов'язкOвим визначенням



2.6. Виконавець, який
подальший розгляд, та
запитi на iнформацiю за

(вiдповiлно до розподiлу
2.7. Проскт вiдповi

необхiдностi до проекту
запитi на iнформацiю.

2.8. У ра:зi, якщо
декiлъкох структурн их гli

за пiдготовку проскту в

резолrочiТ.
2.9, Пiсля пiдписан

направлясться запитува
2.10. При наданнi в

та ре€страцii скануеться

lII. Розгляд письмо

фа ксомо елеl(троIt Holo

3.1. Письмовi запити
селищноТ рали або Безл
структурних пiдроздiлiв
години до загального Bl

цього Порялку.
3.2.У разi, якщо пис

структурного пiдроздi
структурний пiдроздiл
та термiновий розгляд,
iнформацiю разом з ви

питань переда€: до загал
3.З. Запит на iнфо

пунктiв 2.4. - 2.10. цього
3.4. Запит на iнформ

селищноТ ради, роздруко
до пунктiв 2.5. - 2.10. ц

IV. Розглfiд заши1"l

4.1. Запит на iHcPop

зi слiв запитувача), офо
Форми запиту на iH
БезлюдiвськоТ селищноi
вiдповiдi заtlитувачу.

ради, з обов'язковим визнаL{енням способу надання

отримав копiю запиту
тус проскт вiдповiдi
iдписом керiвництва

на iнформацiкr, здiйснюс; його

щодо llит,ань, порушених у
БезлюдiвськоТ селищноi рали

lв'язкiв).
подаетьая на пiдгtис у llBox tlриlчtiрникаrх, У разi

iдповiдi додаються копiт документiв, якi зазначенi у

ит на iнформаrriю стосусться сфери повноважень

дi ll iB Безлюдi вс ькоТ сеJI и Lцн оТ ради, вiдп овiдаJI ьн им

повiдi запитувачу с вiддiл, зазначений першим у

я вiдповiдь реестру€],гься у загальному вiддiлi тa

у термiни, визначенi ,tинним законодавством,
повiдi електронною поштою, лист пiсля пiдписання

надсиласться запитувачу з вiдповiдними додатками,

их запитiв lla iнформацitо, якi надiйшли поштоt0,

Tolo

на iнформацiю, адресованi керiвництву Безлюдiвськот

одiвськiй селиrцнiй радi в цiлому, якi надiйшли до

людiвськоi селиrцrrот рали передаються протягом 1

iлу та розглядаються вiдповiдно до пунктiв 2,4, _ 2,10,

овий запит на iнформацiю надiйrrrов до самостiйного
БезлюдiвськоТ селищноi ради, самостiйний

юдiвськоi' селищноТ ради забезпечус його рес:страuiю
е вичерпну iнформацiю запитувачу. Копiю запиту на

рпною iнформачiсю стосовно порушених у запитi

ого вiддiлу.
tцiю, що надiйшов факсом розглядасться вiдповiдно до

орядку.
цiю, що надiйшов на електронну адресу Безлюдi вськоТ

носiй та розглядас:ться вiдповiлнс,lусться на паперовий
го Порядку.

на iнформацiю, отриLtаних пот,елефоrrу

ацiю, шо прийнятий вiддiлом по телефону (записаний

,люетьсЯ прачiвникамИ вiдлiлу на вiдповiдному бланку

рмацiю, затвердженим розпорядженням голови



4.2. Праuiвник, який
Формi запиту на iнформаu

до пунктiв 2.5 . - 2.9. цього
4.3. При зверненнi iз:

пiдроздiлiв запитувача пе

V. TepMitlи розгляду

5.1. Надання вiдпо
п'яти робочих днiв з дня

5.2.У випадку надх
життя чи свободи особи
предметiв побуту, аварiй
надзвичайних подiй, щtr

громадян, вiдповiдь на я
отримання, працiвники
запитувачем запиту як те

достуtl до публiчноТ .

необгрунтованою BiH

запитувачу окремо зазнач
5.3. Вiдстрочка в за

якlliо запитувана iнформ

що не перевищують 5

Рiшення про вiдстрочку

роз'ясненням порядку ос
5.4. У разi, якщо :]ап

iнформаuiТ або потребус

розгляду такого запиту
такого продов)l(ення, п

TepMiH, який не повине
запиту на iнформацiю.

5.5. При надходж
iнформачiю, який стосу
iT пошуку серед значноТ

два етапи.
На першому ета

продовження TepMiHy
запитувач.

На лругому етап

цього Порядку.

VI. Вiдмова у

6.]. Безлюдiвська ct

на iнформацiю у таких в падках:

рийняв запит
ю. Подазlьший

на iнформацiк-l, стаI]ить свiй пiдгIис у
його розl,ля/I здiйснюеться вiдгlовiдно

орядку.
итом на iнформацiю за телефоном до структурних

ресовують за телефOном вiддiлу.

:заltитiв на iнформаttilо

i на запит на iнформачiю забезпечус,гься не гliзнittlе

гримання запиту на iнформацiю.
)t(ення заrrиту на iнформацiю, необхiдну Для захисту

щодО станУ довкiллЯ, якос,гi харчових пролуктiв i

катастроф, небезпечних природних явищ та iнших

сталися або можуть статися i загроlкують безпецi

ий мас бути надана не пiзнiше 48 г,одил{ з дня його

сектору перевiряють обгрун"гованiсть визнаLIення

lмiнового згiдно з положеннями Закону УкраТни кПро

,формацii>. у разi якщо TepMiHoBtcTb запиту с

глядастьсЯ У :]агальному порядку та у вiдповiдi

ються пiдстави прийняття такого рiшення,
воленнi заIIиту на iнформацiю допускаеться в pa:зi,

iя це може бути надана для ознайомлення в термiни,

lчих днiв, у разi настання обс,rавин непереборноТ си;tи.

оводиться до вiдома запитувача у письмовiй формi з

арження прийнятого рiшення.
tT на iнформаЧiю ст.осуt]l"ься надання великого обсягу

ошуку iнформаuiт серел значнот кiлькос"гi даних, cтpok

родовжуеться до 20 робочих днiв з обгрунтуванням

Що в письмовiй формi псlвiдомлясться запитуваLl в

перевищувати п'яти робочих днiв з дня отримання

HHi до БезлюдiвськоТ селищноТ рали запиту Lla

ься надання веJIикого обсяl"у iнформацiТ або потребус:

iлькостi даних, розгляд такого запиту здiйснюс"гься в

готу€ться лист з обrрунтуванням необхiдностi

гляду запиту на iнформацiю, tlpo що гlовiдомлясться

гляд здiйснюсться вiдповiдtло до пунктiв 2.6. _ 2.10,

Hi вiдповiдi на запити на irrфорпtацiю

ищна Рада мае право вiдмовиl,и в задоволеннi запиту



- Бе:злюдiвська сели
компетенцiТ, передбаченоi
володiти iнформаuiсю, шо

- iнформацiя, що |.

обмеженим доступом
слухсбову iнформацiю, i
службового користува
БезлюдiвськоТ сели lцноi

- не до],римано встан
частиною 5 cTaTTi l9 Зако

- особа, яка rrодала
копiювання або друк, пе

доступ до публiчноi iнфо
6.2.У вiдмовi в задо

мас бути зазнаLIено:

- прiзвище, iм'я, по
запиту;

дату вiдмови;
- мотивовану гIl

- лорядок оска
- пiдпис.

VII. Пересилання iH

7 .|. У разi, коли
iнформаrriс:ю, але за
вiдомо хто нею володiс,

розпоряднику iнформашiТ
пiзцiше Hixt 5 робочих днi

7 ,2. У разi якщо зап

структурного пiдроздiлу,
I1роханням надати так
iнформаuiТ, або ма€ озна

день з супровiдним лис
в установленому поряд
iнформуванням :]апиту ва

розглянуто вiдповiдно до
7 .З. У разi якщо зап

до структурного пiлрозлi
проханшям flадати так
iнформашiТ, або мас озна
день з супровiдним лист
в установленому поря
iнформуванням запитува

розглянуто вiдповiдно д tt и н ного законодавства.

а рада не володiс: i не зобов'язана вiдповiдно до jf

законодавством або iншими нормативними актами!,

.о якоТ зроблено запит на iнформачiю;
питу€]ться, належить до категорiТ iнсРормачii ,з

входить до Перелiку вiдомостей,, щс) становлять

яким надаеться гриф обмехсення доступу <Для

я>>, затвердженого розпорядженням голови

ених вимог до запиту на iнформацiю, передбачених
,у УкраТни <Про доступ до публiчноТ iнформацiТ>;

rrит на iнформачiю не оплатила сРактичнi витрати на

дбачених частиною 2 cTaTTi 2l Закону УкраТни <Про

ацiТ>.

леннi запиту на iнформацiю в обов'язковому порядку

,TbKoBi та посаду особи, вiдповiдальноТ за розгляд

ставу вiдмови ;

ення вiдмови;

ормацiйlIого заltиту на iнфорплацiкr за наllежнiс,r,rо

юдiвська селищна рада не волсlдiс запитуваною
ом або характером лiяльнос"гi Тй вiдомо або мас: бути
гIит на iнформацiю перенаправлясться Halleжtlol\4y

з одЕочасним повiдомленням про це загIитувача не

:] дl{я надходження запиту.
на iнформацiю вiд (liзичноТ особи, який надiйшов дсl

не мiстить ознак запиту на iнформацiю або поряд з

iнформацiю, що не вiдноситься до публiчноТ
и звернення (заяви, скарги, пропозицiТ), BiH у той rKe

передаеться до загаJlьного вiддiлу, який орг,анiзовус

роботу iз зверненнями громадян, з обов'язковим
&, що його запит повнiстю або у час,гинi питань буле

ону УкраТни <Про зернення грOмадян))

на iнформацiю вiд юриличноТ особи, який надiГлшов

у, не мiстить ознак запиту на iнсРормацiю або порял з

iнформацiю, l]lo не вiдноситься до публiчнсlТ

и звернення (заяви, скарги, пропозицiТ), BiH у той же

м передасться до загального вiддiлу, який органiзовус
:У роботУ iз докуменТування, :з обов'язковиI\,{

в, що його запит гtовнiстю або у частинi питань буле



VIIl. KoH,l,po;lb за ви

8.1. Прачiвники за

ресстрацii здiйснюють ко
пiдготовкою вiлгtовiдних i

селищноТ ради, В проuесi
нагадування виконавцям
сflливання TepMiHy викона

В.2. У разi поруше
структурним пiдроздiлом
порушених у запитi на iH
вiддiлу готуе вiдповiдн
Безлюдi вськоi селищноТ
заходiв.

IX. Звiтнiсть про кi.гl

9.1. Загальний вiддi
щотижневоi' iнформацiТ п
БезлюдiвськоТ селищноТ

9.2. Вiддiл забезпеч
щотижневе оприлюдненн
Безлюдi вськоi сел и щн оТ

Х. Оскарrкенлля pi

l0.1. Рiшення, дiТ чи
бути ocкapжeнi до вищо

10.2. ЗалитуваLI мас п
- вlдмову у задовоJIе
- вiдстрочку задсвол
- ненадання вiдповiдt
- надання недостовiр
- несвоечасне наданн
- невиконання Безлю

iнформачiю вiдповiдно д
iнформацiТ>;

- iншi рiшення, дii
гlорушили законнi права т

10.3. Оскарження pi

до суду здiйснюе"гься Bi

УкраТни.

Начальник загаJIьного Bi

Безлюдiвськоi селищноТ олена БоКЛАГ

нанням запи,r,iв на iнформацiю

ьного вiддiлу за допоI\{огою вiдповiдного х(урналу
троль за дотриманням ,гермiнiв 

розгляду запитiв та
мацiй структурни1\{и пiлроздi,lIами БезJlюлitsськоТ

и може застосовуватt{сь така форма контролю, як
письмовiй формi та електронною поштокr) про

ня запиту на iнформацitсl.
я TepMiHiB гriдготовки

БезлюдiвськоТ селищноТ
та надання вlдповlдальниN1

ради iнформацiТ з пиr,ань,

рмацiю, протягом одного робочого дня начальник
лоповiдну записку ,га iнформус керiвниllтво

и (за розподiлом обов'язкiв) для вжиття вiдповiдних

iс,гь зашитiв на iнформаuiю

БезлюдiвськоТ селищноТ рали :забезпе.tус надання
кiлькiсть запитiв на iнформацiю, що надiйшJIи lio

ведення облiку запитiв на iнформацiю та здiйснюс
узагальненоТ iнформашiТ на офiшiйному веб-сайтi
и згiдно з додатком (лолаеться).

ь, дiй чи бездiяльностi розпорядника iнфорпrаuii

бездiяльнiсть Без;rюдiвськоТ селиrцноТ рали можуть
органу або сулу.
аво оскаржити:
i запиту на iнформацiю;
ня запиту на iнформацiю;

на запит на iнформацiю;
оТ або неповноТ iнформаrriТ;
iнформацiТ;
Bcbкolo селищною радою обов' язку оприлюднювати

<l1po доступ до публiчноТcTaTTi l5 Закону Украir-ли

и бездiяльнiсть БезлюдiвськоТ селищноТ ради, що
iнтереси запитувача.
нь, дiй чи бездiяльностi БезлюдiвськоТ селиtцноТ ради

повiдно до Колексу алмiнiстративного судочIlнства



кiлькiсть з:

БезлюдiвськоТ сел

Додаток
до Порядку складання, подання

розгляду запитiв на iнформач.

розпорядником якоТ

Безлюдiвська селищна pt

(розлiл IX)
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зАтвЕрд)ItЕно
розпорядження Безлюдiвського
селищного голови
в\дЦz!=ас_ц NgEI_

Безлюдi вському селищноtпtу головi
Миколi КУЗЬМIНоВУ

(прiзвише. iм'я, по батьковi запитувача

iнформачiТ або найtлlенування запитуваLIа,

якщо це юридична особа. KoHTaKTHi

телефони, поштова алреса)

з пит
lla iIl р}lацilо

вiдповiдно до ста, l9 За tly УкраТни "Про досryп до публiчноТ

iнформачii"' прошу надати

(вказусться загапьний опис
якого зроблено зап1.1т, якцtо

вид, назва, реквiзити чи змiст дOкументу, щOд0

лоruо)

ий законом TepMiH (заповrtясться одна iз строк)

ацl l

11тувачу це

Вiдповiдь надати у

поштою (вказусться ал

факсом (вказусться но

електронною поштою (вк уеться

усно ( вказусться но},{ер фону)

20 року
(п iдп ис запитувача iнфорлlашiТ)


